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2/2020. (III. 19.) számú polgármesteri utasítás 
a koronavírus járvány miatt meghozott intézkedésekről 

Budajenő Község Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése a koronavírus-járvány megelőzése 
érdekében meghirdetett országos veszélyhelyzetre tekintettel Budajenő község közigazgatási 
területén az alábbi intézkedéseket hozom meg. 

• Önkiszolgáló jellegű üzletekben (élelmiszer- és dohánybolt, építőanyag kereskedés stb.) 
az eladókat is beszámítva maximum 5 fő tartózkodhat. 

• A vendéglátó üzletekben a megengedett nyitva tartásig, azaz 15.00 óráig minden 
második asztalnál lehet felszolgálni, és asztalonként maximum 5 fő ülhet. 

Az 1. és 2. pont szerinti üzlet tulajdonosa e rendelkezések be nem tartása esetén 
felszólítja a vevőt a helyes magatartásra, szükség esetén megtagadhatja a kiszolgálást 
és/vagy távozásra utasíthatja a vevőt, szükség esetén rendőri segítséget kérhet. 

• Valamennyi zárt vagy bekerített önkormányzati építménynek és közterület- az 1/2020. 
(III. 17.) számú polgármesteri utasításban elrendelt Hagyományőrzők Ház.áll, Magtáron és 
játszótereken felül, az iskolaudvar és sportpályák - működését felfüggesztem, ezért ott 
tartózkodni tilos. A mozgásigényüket - ahogy a híres sportolók is teszik - otthonukban 
tudják végezni. 

• A nem bekerített közterületek, közparkok (Árpád-kori Szt. Mihály f'öreg" vagy „kis"/ 
templom és a Kálvária, temető, Fő téri emlékpark, Magtár tó stb.) területén egyszerre 
maximum 5 fő tartózkodhat, azonban az ajánlott egymástól való távolságot lehetőség 
szerint tartsák be. 

• A 14 év alatti kiskorú személyek 18.00 óra után egyedül, felnőtt felügyelete nélkül nem 
tartózkodhatnak közterületen. E szabály be nem tartása a szülő(k) felelősségre vonását 
vonja maga után. 

A jelen utasítás nem érinti a korábbi 112020. (III. 17.) számú polgármesteri utasítást, annak 
rendelkezései változatlanul hatályosak, azaz a jelen rendelkezésekkel együtt végrehajtandóak. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a járványügyi döntések megsértése szabálysértési eljárást von 
maga után, amely során 500.000,-Ft-ig terjedő bírság szabható ki. Intézkedésre a rendőrség jogosult. 

A fenti szabályok figyelembe vétele mellett is kérjük a lakosságot, hogy - a kormányzati és 
egészségügyi szervezetek felhívása alapján - elsősorban maradjanak otthon, és a gyógyszer- és 
élelmiszer vásárláson túl csak rendkívül indokolt esetben hagyják el azt! 

Jelen utasítás 2020. március 19. 15.00 órától a veszélyhelyzet fennállásáig érvényes. 

Budajenő, 2020. március 19. 


